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PITSTOP 5 

SØNDERBORG KOMMUNE 

BESPARELSER OG  
KVALITETSLØFT I ÉN 
OG SAMME INDSATS

Der var ikke nødvendigvis vild begejstring at spore blandt de ansatte på jobcenteret i Sønderborg 
tilbage i efteråret 2017, hvor de blev introduceret til det nye e-learning-koncept i Jobnet-CV.

”Vel blot endnu et IT-værktøj i rækken” var meldingerne!

Det skulle dog hurtigt vise sig at være noget, der i stedet skabte værdi i dagligdagen. Ja, arbejdet 
med den enkelte borger blev faktisk både mere indholdsrigt og effektivt, og i dag er der i medar-
bejderstaben, kommet en generel begejstring over konceptet.

Det letter ganske enkelt arbejdet i hverdagen, og der er stor glæde over de mange brugbare CV’er, 
der nu er fremkommet i CV-databasen.

Konkret får sagsbehandlerne mere tid til det individuelle og fremadrettede arbejde. Når borgeren 
har gennemført e-learningen, er de langt med CV’et. Vi kan gå så langt som til at sige, at hvor vi før 
sad med 2 ud af 10 brugbare CV’er, der kunne matches med virksomhederne, sidder vi i dag med 9 
ud af 10. Med andre ord er 90% af alle CV’er nu brugbare.
Vi er selv ret stolte og egentlig også lidt overraskede over de gode resultater, vi har opnået med 
e-learning-konceptet. Som sidegevinst fremstår vi også nu som en mere professionel rekrutterings- 
og samarbejdspartner, end vi gjorde tidligere.

OG HVORDAN ER DET SÅ BLEVET TAGET IMOD AF BORGERNE?
Et af de parametre vi måler det på, er gennemførelsesprocenten på det frivillige modul. Når bor-
geren har gennemført det obligatoriske Jobnet-CV-modul får de en ”digital gave” i form af modu-
let ”Den gode ansøgning”. Cirka halvdelen vælger at bruge tid på dette ellers frivillige modul, og 
alene det er bedre, end vi havde turdet håbe på.
Generelt meldes der tilbage, at borgerne finder motivation i guidningen, og de lærer noget nyt. Et 
eksempel på en tilbagemelding fra en borger er:

”Jeg har som jobsøgende lige kørt e-læringsforløbet. Indrømmet, jeg var skeptisk, fordi jeg har 
været i gang i nogle måneder, og regnede ikke med at lære noget nyt. Alligevel gav det mig motiva-
tion og inspiration til at ændre et par ting. Super fint.”
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HVIS I SKAL FINDE BESPARELSER I BUDGETTET?
E-learning-konceptet er også en økonomisk god case, hvis I skal finde besparelser i budgettet! 
Overvejelserne i den forbindelse kan være, om der er indsatser hos eksterne leverandører, der kan 
kaldes hjem i eget hus. Med det digitale jobcenterkoncept kan I faktisk selv løfte undervisningen 
af borgerne i forhold til Jobnet-CV og ansøgninger. Og borgerne får derudover også en grundig for-
klaring i udfyldning af Joblog, samt hvordan de selvbooker deres samtaler. 
Vores erfaring viser, at langt de fleste borgere nemt kan følge disse moduler på egen hånd, og efter-
følgende kan de også selv udarbejde et kvalitets-CV.

Vi må bare sande, at vi får kvaliteten i CV'erne løftet gevaldigt. Der er med andre ord både kvalitet 
og store besparelser at hente ved at indføre dette e-learning-koncept. Oveni er det et værktøj, der 
kan inddrages i en del af de øvrige in-house aktiviteter, der er på jobcentrene. Vi har bl.a. god erfa-
ring med at benytte det som et værktøj i fællesundervisningen i vores integrationsafdeling. 

SPROGVERSIONER PÅ ARABISK OG ENGELSK
Vi har i Sønderborg også valgt at få speaket Jobnet-CV modulet på hhv. arabisk og engelsk. Dette 
er for at sikre forståelsen. Vi oplever et motivationsløft hos borgerne, når forståelsen er tilstede. 
Det er helt i tråd med empowerment-tanken.

ADMINISTRATIONSSYSTEM TIL STYRINGEN
Der følger et administrationssystem med, som gør det meget nemt for os at følge med i borgernes 
aktiviteter i modulerne. Vores sagsbehandlere tildeler selv modulerne til de relevante borgere, og 
vi har hos os valgt at give borgerne 10 dage til at udføre opgaven. På 7. dagen kommer der auto-
matisk en reminder til borgeren om, at de nu har 3 dage tilbage. Konklusionen er, at det fungerer 
rigtig fint. Vi kan også løbende trække de statistikker, vi har behov for. 

Rie Bramsen, teamleder
Sønderborg Kommune
ribm@sonderborg.dk
www.guide2know.dk/produkter/konceptmoduler/beskaeftigelse/jobnet-cv-og-ansoegninger


